
Nr. 

Rikisl6gartilmæli 

u m 

at seta i gildi fyri Føroyar 
Anordning om ikrafttræden for Færøerne af dele af§ l i lov om ændring af lov om finansiel 
virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge 

og forskellige andre love 
(Erstatningsansvar ved handlinger i strid med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved 
kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer, brugerbeskyttelse ved udbud af 

betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.) 

Mælt verour rikismyndugleikunum til at seta i gildi fyri Føroyar Anordning om ikrafttræden 
for Færøerne af dele af§ I i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om 
værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskeHige andre 
love (Erstatningsansvar ved handlinger i strid med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved 
kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer, brugerbeskyttelse ved udbud af 
betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.), hjalagt sum skjal l. 



Skjall 

Forslag til 

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af dele af § l i lov om ændring af lov om 
finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og 

elektroniske penge og forskellige andre love 

(Erstatningsansvar ved handlinger i strid med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved 
kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer, brugerbeskyttelse ved udbud af 

betalings- tjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.) 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: 

I medfør af § 16, stk. 2t, i lov nr. 1490 af 23. december 2014 om ændring af lov om finansiel 

virk- somhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og 

for- skellige andre love (Erstatningsansvar ved handlinger i strid med god skik-reglerne, 

forbrugerbe- skytteise ved kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer, 

brugerbeskyttelse ved ud- bud afbetalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.) 
bestemmes: 

§l 

I lov om finansiel virksomhed, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. 

anord- ningsbekendtgørelse nr. 969 af 27. august 2014, som ændret ved anordning nr. 34 af 16. 

Januar 

2015, anordning nr. 35 af 16. januar 2015, anordning nr. 36 af 16. januar 2015, anordning nr. 37 
af 16. januar 2015, anordning nr. 38 af 16. januar 2015, anordning nr. 39 af 16. januar 2015, an

ordning nr. 40 af 16. januar 2015, anordning nr. 41 af 16. januar 2015, anordning nr. 689 af 22. 

maj 2015, anordning nr. 693 af22. maj 2015, § 3 i anordning nr. 756 af 19.juni 2017, [anordning 
nr. 244 af 19. marts 2014 og anordning nr. 403 af28. apri12014], foretages følgende ændringer: 

l. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

2. I § l, stk. l, ændres >>stk. 2-14 og 17 « til: >>stk. 2-12 og 15 <<. 

3. §l, stk.l2, ophæves. 

1 Bestemmelsen har følgende ordlyd: »Stk. J. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. 
§§ 1-5, 12 og 13 " 

kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de 
færøske og grønland- ske forhold tilsiger. Stk. 3. (udelades).« 



Stk. 13-16 bliver herefter stk. 12-15. 

4. Efter § 43 indsættes: 

>>§ 43 a. Handlinger i strid med regler udstedt i medfør af§ 43, stk. 2, pådrager erstatningsan

svar i overensstemmelse med de almindelige erstatningsretlige regler.<< 

5. § 48 affattes således: 

»§ 48. Inden der indgås aftale om en kautionsforpligtelse uden for erhvervsforhold for lån eller 
kreditter ydet af et pengeinstitut, skal pengeinstituttet sikre sig, at kautionisten er tilstrækkeligt 

informeret om indholdet af aftalen og konsekvenserne af at påtage sig en kautionsforpligtelse. 
Denne information skal indeholde oplysninger om, hvad den konkrete kautionsforpligtelse indebæ

rer, og indeholde en afbalanceret beskrivelse af de risici, der er forbundet hermed. Endvidere skal 
pengeinstituttet for den debitor, hvis gæld kautionsforpligtelsen skal sikre, med samtykke fra debi

tor udlevere 
l) den seneste årsopgørelse (årsuppgero) fra TAKS, 
2) de seneste tre lønsedler eller 
3) det seneste årsregnskab, hvis der kautioneres for en erhvervsdrivendes gæld. 
Stk. 2. Et pengeinstitut, som ikke har overholdt stk. l, kan kun gøre kautionsforpligtelsen gæl

dende, såfremt kautionisten på anden vis har haft et forsvarligt grundlag for at bedømme de risici, 
der var forbundet med at indgå kautionsforpligtelsen. 

Stk. 3. Kautionsaftaler efter stk. l skal udfærdiges på papir eller andet varigt medium for at 
kunne gøres gældende. 

Stk. 4. En kautionist kan ikke hæfte for et beløb, der er større end lånets hovedstol eller kredit
tens maksimum ved kautionsaftalens indgåelse. 

Stk. 5. Ved kautionsaftaler efter stk. l skal pengeinstituttet årligt skriftligt meddele kautionisten 
størrelsen af den gældspost, som kautionen er stillet til sikkerhed for. 

Stk. 6. Hvis låntageren udebliver med betaling af hovedstol, afdrag eller renter, skal der senest 
3 måneder efter de pågældende ydelsers forfaldsdag gives meddelelse herom til kautionisten på 
papir eller andet varigt medium. l. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis pengeinstituttet giver 
låntageren henstand, uden at kautionisten har givet samtykke hertil. 

Stk. 7. Overskrides fristen i stk. 6, kan kautionsforpligtelsen kun gøres gældende over for kauti
onisten for det beløb, som låntagerens gæld efter den sikrede fordring ville have udgjort, hvis lån
tageren havde betalt alle ydelser rettidigt indtil det tidspunkt, som ligger 3 måneder forud for det 
tidspunkt, hvor meddelelse gives. 

Stk. 8. Overskridelse af fristen i stk. 6 medfører uanset stk. 7, at pengeinstituttet taber sit krav 
over for kautionisten, i det omfang dennes regreskrav mod låntageren er blevet forringet. 

Stk. 9. En kautionsforpligtelse efter stk. l bortfalder efter 10 år eller, hvis kautionsaftalen er 
indgået til sikkerhed for en kredit med variabelt beløb eller for et lån uden fast forfaldstidspunkt, 
efter 5 år, medmindre forpligtelsen forinden er gjort gældende af pengeinstituttet. l. pkt. finder 
ikke anvendelse på lån, der efter deres vilkår kan finansieres ved udstedelse af særligt dækkede 



obligationer, såfremt kautionisten udtrykkeligt er oplyst herom og om virkningen heraf. 

Stk. JO. En aftale om en kautionsforpligtelse efter stk. l kan tilsidesættes helt eller delvis, hvis 

den står i misforhold til kautionistens økonomi. 

Stk. Il. Stk. 1-10 finder tilsvarende anvendelse på tredjemandspant uden for erhvervsforhold.<< 

6. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

7. Efter§ 64 a indsættes: 

>>§ 64 b. Et medlem af bestyrelsen i et pengeinstitut skal hurtigst muligt og senest 12 måneder 

efter indtræden i bestyrelsen gennemføre et grundkursus i de kompetencer, der er nødvendige forat 

varetage de forpligtelser og funktioner, som kræves af bestyrelsesmedlemmer i den virksom

hedstype, som den pågældende er indtrådt i. 
Stk. 2. Finanstilsynet kan undtage et medlem af bestyrelsen fra kravet i stk. l, hvis medlemmets 

viden, faglige kompetence eller erfaring må anses for tilstrækkelig. 

Stk. 3. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om indholdet af et grundkursus som nævnt i 

stk. 1.<< 

8. I§ 81, stk. 5, indsættes som 3. pkt.: 

>>Hvis repræsentantskabet alene vælges af sparekassens garanter, skal mindst en garants ga

rantkapital være stemmebærende.<< 

9. I§ 126 a, stk. 9, indsættes efter >>lov<<: >>,og regler udstedt i medfør af artikel 25-88<<. 

10. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

11. I § 202, stk. l, udgår >>årlige<<, og efter >>overskudsdeling<< indsættes: >>, beløb, som sparekas

sens repræsentantskab beslutter at anvende til forrentning af sparekassens garantkapital, og be

løb, der udloddes til indehavere af hybrid kernekapital udstedt af sparekassen, hvis garantkapitalen 

eller den hybride kernekapital opfylder betingelserne for at være egenkapital<<. 

12. I§ 202, stk. 2, J. pkt., indsættes efter >>beløb<<: >>fra sparekassens årlige overskud<<. 

13. § 202, stk. 3, ophæves. 

Stk. 4 bliver herefter stk. 

3. 

14. I§ 343, stk. J, ændres>>, kapitel 21 om tilsyn, kapitel22om afgifter og kapitel23om delega

tions- og klagebestemmelser<< til: >>Og kapitel 21, 22 og 23 samt regler udstedt i medfør af disse 

kapitler<<. 

15. §343m, stk. J, affattes således: 



»Kapitel 21 og 23 og regler udstedt i medfør af disse kapitler finder med de fornødne tilpasnin

ger tilsvarende anvendelse for investeringsrådgivere.<< 

16. I§ 343 r indsættes som stk. 4: 
»Stk. 4. Kapitel 21 og 23 og regler udstedt i medfør af disse kapitler finder med de fornødne til

pasninger tilsvarende anvendelse for fælles datacentraler.<< 

17. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

18. § 344 affattes således: 

»§ 344. Finanstilsynet påser overholdelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 575/2013 af26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, 

som sat i kraft for Færøerne ved lov, forordninger og regler udstedt i medfør af Europa

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til 

kreditinstitutter og investeringsselskaber, som sat i kraft for Færøerne ved lov, forordninger ud

stedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 20 13/36ÆU af 26. juni 2013 om adgang 

til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselska

ber og denne lov og af de regler, der er udstedt i medfør af loven, undtagen § 75 b og § 77, stk. l 

og 2. Dog påser den færøske registreringsmyndighed overholdelsen af§ 15, stk. l, 2 og 4, og § 

83. Finanstilsynet kontrollerer, at reglerne for finansiel information i årsrapporter og delårsrappor

ter i§§ 183-193 og i regler udstedt i medfør af§ 196 er overholdt for finansielle virksomheder, 

som har udstedt værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, jf. § 83, stk. 2 og 3, 

og § 83 b i lov om værdipapirhandel m.v., som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. 

Finanstilsynet påser endvidere overholdelsen af regler udstedt i medfør af§ 29, stk. 8, i løgtingslog 

um g6okendar grannskooarar og grannskooanarvirkir. 

Stk. 2. Finanstilsynet skal tilrettelægge den sædvanlige tilsynsvirksomhed med henblik på at 

fremme den finansielle stabilitet og tilliden til de finansielle virksomheder og markeder. Finanstilsy

net skal i sin tilsynsvirksomhed lægge vægt på holdbarheden af den enkelte finansielle virksom

heds forretningsmodel. Tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden skal ske ud fra et væsentligheds

hensyn, hvor den tilsynsmæssige indsats står i forhold til de potentielle risici eller skadevirkninger. 
Finanstilsynet gennemgår hvert år solvensbehovet hos de pengeinstitutter, der har en arbejdende 

kapital på mere end 250 mio. kr. V æsentlighedshensynet medfører, at Finanstilsynet fører et in
tensiveret tilsyn med de systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) og de globalt systemisk vig

tige finansielle institutter (G-SIFI). Finanstilsynets direktion har ansvaret for tilsynsvirksomhedens 

tilrettelæggelse. 

Stk. 3. Finanstilsynet skal i tilrettelæggelsen af tilsynsvirksomheden overveje de potentielle kon

sekvenser for den finansielle stabilitet på Færøerne og i lande inden for Den Europæiske Union 

eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område. Det gælder navnlig i 

forbindelse med krisesituationer. For filialer beliggende på Færøerne af udenlandske virksomheder, 
der er meddelt tilladelse til at udøve den i §§ 7 og 9-11 nævnte virksomhed i et land inden for Den 



Europæiske Union eller et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, og 

som har indgået aftale med Færøerne, skal Finanstilsynet overvåge filialerne og bistå de kompe

tente tilsynsmyndigheder i tilsynet med filialerne. Finanstilsynet skal for væsentlige filialer og dat

terselskaber af udenlandske virksomheder, der er meddelt tilladelse til at udøve den i §§ 7 og 9-11 

nævnte virksomhed i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Unionen har ind

gået aftale med på det finansielle område, og som har indgået aftale med Færøerne, deltage i 

eventuelle samarbejdsfora om tilsynet med den samlede koncern. 

Stk. 4. Finanstilsynet kan indgå aftaler om at udføre visse typer af opgaver eventuelt mod beta

ling for offentlige myndigheder, statslige institutioner m.v., såfremt Finanstilsynet vurderer, at ud

førelsen af opgaven kan bidrage til at sikre den finansielle stabilitet. 

Stk. 5. Finanstilsynet kan i særlige tilfælde anvende fremmed bistand. 
Stk. 6. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler for Finanstilsynets procedu

rer i overensstemmelse med bestemmelser herom fastsat i EU-retlige regler. 

Stk. 7. Finanstilsynet kan i visse tilfælde, hvor en modervirksomhed i en koncern er en finansiel 

holdingvirksomhed eller en finansiel virksomhed, fravige bestemmelser for koncerner fastsat i den

ne lov eller i regler udstedt i medfør af loven under hensyntagen til formålet med de pågældende 

bestemmelser og aktiviteterne i koncernen. 

Stk. 8. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om samordning af tilsyns

praksis.<< 

19. (Sættes ikke i kraft for Færøerne) 

20. I§ 346, stk. l, l. pkt., ændres >>, finansielle holdingvirksomheders og fælles datacentralers 

forhold<< til: >>og finansielle holdingvirksomheders forhold<<. 

21. I§ 347, stk. l, l. pkt., udgår >>fælles datacentraler,<<. 

22. I § 347 a indsættes efter >>finansielle virksomheders<<: >>Og finansielle holdingvirksomheders 

<<, og to steder ændres >>den finansielle virksomhed<< til: >>Virksomheden<<. 

23. I§ 347 b, stk. l, l. pkt., ændres >>,en finansiel holdingvirksomhed eller en fælles datacen

tral<< til: >>eller en finansiel holdingvirksomhed <<. 

24. I § 351, stk. 2, indsættes efter >>eller § 64 a,<<: >>eller for et medlem af bestyrelsen i et penge
institut også§ 64 b, stk. l,<<. 

25. I§ 351, stk. 5, indsættes efter >>Stk. 3, nr. 2, 3 eller 4,«: >>§ 64 b<<. 

26. I§ 373, stk. l, ændres>>§ 202, stk. l, 3 og 4,<< til:>>§ 202, stk. l og 3,<<. 

§2 



Stk. l. Anordningen træder i kraft den l. januar 2018, jf. dog stk. 2-7. 
Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af§ l, nr. 7, 18, 

24 og 25. 
Stk. 3. § 48, stk. l, 2 og l O, i lov om finansiel virksomhed som affattet ved denne lovs § l, nr. 

5, finder ikke anvendelse på kautionsaftaler og aftaler om tredjemandspant, der er indgået før 
lovens ikrafttræden. 

Stk. 4. § 48, stk. 6-8, i lov om finansiel virksomhed som affattet ved denne lovs§ l, nr. 5, finder 
kun anvendelse på aftaler om tredjemandspant, hvis de pågældende ydelser forfalder efter lovens 
ikrafttræden. 

Stk. 5. § 48, stk. 3, 4 og 9, i lov om finansiel virksomhed som affattet ved denne lovs § l, nr. 5, 
finder ikke anvendelse på aftaler om tredjemandspant, der er indgået før lovens ikrafttræden. 

Stk. 6. For kautionsaftaler og aftaler om tredjemandspant, som er indgået før lovens ikrafttræ
den, eller som er omfattet af overgangsbestemmelserne i stk. 2-5, finder de hidtil gældende regler 
anvendelse. 

Stk. 7. § l, nr. 7, finder ikke anvendelse på medlemmer, der på ikrafttrædelsestidspunktet, jf. 
stk. 2, er valgt til bestyrelsen i pengeinstitutter. 



T6rshavn, 12. desember 2017 

lm. nr. 40/2017 



Nr. 

Rildsl6gartilmæli 

u m 

at seta i gildi fyri Føroyar 
Anordning om ikrafttræden for Færøerne af dele af§ l i lov om ændring af lov om finansiel 
virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge 

og forskellige andre love 
(Erstatningsansvar ved handlinger i strid med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved 
kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer, brugerbeskyttelse ved udbud af 

betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.) 

Mælt verour rfkismyndugleikunum til at seta f gildi fyri Føroyar Anordning om ikrafttræden 
for Færøerne af dele af § l i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om 
værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre 
love (Erstatningsansvar ved handlinger i strid med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved 
kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer, brugerbeskyttelse ved udbud af 
betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.), hjalagt sum skjal l. 

MoorAGEr 
1 2 DEC. tll , 

Rtgsombu, 
o.:},.-~r ..... ,·,. l 


